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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Проблема патології верхівкового періодонта та пародонту 

залишається однією з провідних у сучасній стоматології та представляє досить 
серйозну медично-соціальну проблему. За даними ВООЗ, до 90 % населення земної 
кулі страждає цими захворюваннями з більш чи менш вираженою клінічною картиною 
(Білоклицька Г.Ф., 2007; Борисенко А.В., 2010; Заболотний Т.Д., 2007; Зубачик В.М., 
2016; Косенко К.Н., 2004; Лучинський М.А., 2012; Мельничук Г.М., 2012).  

Часто при обстеженні хворих на генералізований пародонтит (ГП) виявляють 
періапікальні вогнища хронічної інфекції, позаяк анатомічна й функціональна 
єдність ендодонта та пародонту зумовлюють високу вірогідність їхнього 
одночасного ураження (Волосовець Т.Н., 2008; Parolia A., 2013; Shenoy N., 2010). 
Захворювання тканин пародонту можуть мати шкідливий вплив на пульпу чи 
верхівковий періодонт через систему апікального та латеральних каналів, дентинні 
канальці (Політун А.М., 2006; Singh P., 2011; Zender M., 2002; Ziętek M., 2015). 
Зокрема, хірургічні втручання на пародонті під час усунення некротизованого 
цементу кореня зуба можуть сприяти відкриттю бокових каналів або дентинних 
канальців, призводячи до ураження пульпи. Наростання патології тканин пародонту 
також може спричинити  некроз пульпи (Бризено Б., 2001; Орехова Л.Ю., 2004).  

Хронічні пародонтальні та біляверхівкові вогнища запалення, а особливо при їх 
поєднанні, можуть не тільки зумовити втрату зубів, а й мати негативний вплив на 
організм хворого, оскільки є джерелом його інтоксикації та сенсибілізації, що 
створює дисемінацію інфекції, розвиток вогнищево-наслідкових хвороб і вторинної 
імунної недостатності (Костюк І.Р., 2014; Лукоянова Н.С., 2011; Робустова Т.Г., 2007).  

Проблема ефективного лікування верхівкового періодонтиту та хвороб 
пародонту пов’язана із тяжкістю та трудоємністю лікарських маніпуляцій, значним 
відсотком невдач і ускладнень, відсутністю тривалої стабільності досягнутих 
результатів (Артюшкевич А., 2004; Мельничук Г.М., 2007; Петрушанко Т.О., 2008; 
Чумакова Ю.Г., 2008). Ендодонтичне лікування хворих на патологію тканин 
пародонту має особливе значення: без його адекватного проведення неможливо 
розраховувати на тривалу ремісію та стабілізацію процесу, а недосконале 
ендодонтичне лікування ускладненого карієсу може призвести до погіршення 
пародонтального статусу (Петрикас А.Ж., 2002; Narang S., 2011).   

Сучасні принципи місцевої терапії хвороб пародонту та періодонта 
полягають у впливі на основні ланки патогенезу захворювання з 
фармакологічною корекцією запального процесу (Білоклицька Г.Ф., 2008; 
Борисенко А.В., 2007; Ніколишин А.К., 2010). Відтак у комплексному лікуванні 
ендопародонтальних уражень доцільно застосовувати  препарати з комбінованою 
дією, а також потрібно розпрацьовувати нові лікарські форми. Результати 
останніх досліджень довели високу ефективність препаратів з антиоксидантною 
та антимікробною дією при лікуванні хворих на ГП і хронічний періодонтит 
(Борисенко А.В., 2007; Волчегорський І.А., 2010; Лучинський М.А., 2015; 
Петрушанко Т.О., 2008; Рябоконь Є.М., 2012; Самойленко А.В., 2003). Проблема 
поєднаної патології тканин пародонту та періодонта, їх діагностика та лікування 
мають актуальне значення в сучасній стоматології. В українській медичній 
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літературі дані, що висвітлюють цю проблему поодинокі (Купчак О.І., 2015, 
Політун А.М., 2006), а відтак викликають зацікавленість і становлять науковий та 
практичний інтерес.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт кафедри терапевтичної 
стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: „Клінічно-експериментальне обґрунтування застосування засобів і 
розпрацювання методів профілактики, терапії та реабілітації хворих з ендо- і 
пародонтальною патологією” (державна реєстрація № 0105U007858) та 
„Обґрунтування застосування лікарських засобів і розпрацювання оптимальних 
методів для профілактики, лікування та реабілітації хворих з одонтопародонтальною 
патологією” (державна реєстрація № 0110U002154). Здобувач є співвиконавцем цих 
науково-дослідних робіт. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження − підвищення 
ефективності лікування та профілактики хворих на поєднані ураження тканин 
пародонту та періодонта шляхом патогенетичного обґрунтування застосування 
лікарського засобу − мазі з тіотриазоліном та левоміцетином та розпрацювання 
алгоритму надання стоматологічної допомоги цій категорії хворих. 

Реалізація поставленої мети  передбачала розв’язання таких завдань: 
1. Провести клінічно-рентгенологічну оцінку стану тканин пародонту та 

періодонта у хворих на поєднані ураження, виявити особливості перебігу цієї 
патології. 

2. Визначити видовий та кількісний склад мікрофлори кореневих каналів та 
пародонтальних кишень у хворих на поєднані ураження тканин пародонту та 
періодонта, динаміку зміни мікрофлори у хворих під час комплексного лікування. 

3. Оцінити стан пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у 
досліджуваних пацієнтів та відстежити зміни цих показників у процесі лікування. 

4. Вивчити дію лікарського засобу на основі тіотриазиліну та левоміцетину на 
інтенсивність репаративних процесів у тканинах маргінального пародонту 
експериментальних тварин. 

5. Обґрунтувати та розпрацювати метод патогенетичного лікування хворих на 
поєднані ураження тканин пародонту та періодонта.  

6. Дослідити клінічну ефективність застосування композиції на основі 
тіотриазоліну та левоміцитину при комплексному лікуванні хворих на поєднані 
ураження. 

Об’єкт дослідження – клініка й патогенез ГП та хронічного періодонтиту, 
вплив комплексної терапії на перебіг та ефективність лікування. 

Предмет дослідження – особливості клініки поєднаних уражень тканин 
пародонту та періодонта, обґрунтування місцевого застосування мазі з 
тіотриазоліном та левоміцетином. 

Методи дослідження: клінічно-рентгенологічні − для визначення стану 
тканин пародонту та періодонта, ефективності запропонованих лікувальних заходів; 
експериментальні – для вивчення впливу запропонованої мазі з тіотриазоліном та 
левоміцетином на процеси регенерації в тканинах ясен; біохімічні – для вивчення 
стану процесів ПОЛ при даній патології та ефективності запропонованої схеми 
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лікування; мікробіологічні – для вивчення мікробного спектру пародонтальних 
кишень і кореневих каналів із мікробіологічним контролем проведеного лікування; 
фармакокінетичні – для розпрацювання оптимального складу композиції та 
лікарської форми місцевого застосування; статистичні методи досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вивчено клінічно-рентгенологічну 
картину у хворих на ГП, на тлі якого виявляли хронічні вогнища періодонтальної 
інфекції та визначено науково обґрунтовані критерії прогнозування результатів 
комплексного лікування залежно від ступеня ураження тканин пародонту. 

Уперше проведено порівняльну оцінку видового та кількісного складу 
мікрофлори кореневих каналів та пародонтальних кишень у хворих на поєднані 
ураженя тканин пародонту та періодонта, вивчено динаміку зміни мікрофлори у 
хворих у процесі комплексного лікування. 

Науково доведена роль ПОЛ у патогенезі ГП та хронічних верхівкових 
періодонтитів та передовсім вивчено особливості порушення регуляції окисно-
відновних перетворень під час розвитку поєднаних уражень тканин пародонту та 
періодонта, що дозволяє визначати терапевтичні підходи для корекції ПОЛ, 
контролювати та попереджати наростання захворювання. 

За результатами експерименту науково доведено, що застосування мазі з 
тіотриазоліном та левоміцетином сприяє значному підсиленню процесів 
репаративної регенерації у пошкоджених тканинах маргінального пародонту. 

Науково обґрунтовано, клінічно підтверджено та впроваджено в практичну 
стоматологію розпрацьовану оптимальну лікарську форму – мазь з тіотриазоліном 
та левоміцетином. Розроблена схема та алгоритм комплексного лікування 
поєднаних уражень тканин пародонту та періодонта із урахуванням тяжкості 
захворювання. 

Практичне значення отриманих результатів. Проведені дослідження 
дозволяють прослідковувати динаміку основних патогенетичних ланок виявів 
поєднаних уражень, обґрунтовують практичні підходи до комплексної терапії 
вказаної патології та передбачити прогноз лікування. 

Запропоновано новий спосіб комплексного лікування хворих на поєднані 
ураження тканин пародонту та періодонта із застосуванням мазі комплексної дії із 
вмістом антиоксиданту та антимікробного засобу (патент України на винахід 
№ 80438), що дозволило поліпшувати якість та скоротити терміни лікування, 
досягти тривалої ремісії патологічного процесу. 

Результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес 
профільних кафедр Інституту стоматології Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, ДВНЗ „Івано-
Франківський національний медичний університет МОЗ України”, Ужгородського 
національного університету МОН України, ДВНЗ „Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, ТОВ „Львівський 
медичний інститут”. Результати досліджень впроваджено у практику терапевтичних 
відділень міських стоматологічних поліклінік м. Львова та області. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 
дослідженням автора. Внесок здобувача в її виконанні полягає у проведенні 
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патентно-інформаційного пошуку та аналізі літератури з даної проблеми, 
формулюванні мети і завдань досліджень. Дисертант опанувала необхідні методи 
досліджень і виконала клінічні та параклінічні дослідження, а також приймала 
участь під час проведення забору матеріалу для мікробіологічних (вміст 
пародонтальних кишень та кореневих каналів), біохімічних (ротова рідина та 
пародонтальна кров), фармакологічних та експериментальних досліджень, 
систематизувала та узагальнила отримані результати. За консультаційною 
допомогою наукового керівника доктора медичних наук, професора Зубачика В.М. 
сформульовані основні висновки роботи, підготовані до друку наукові статті та тези 
доповідей, оформлено дисертацію. 

При розпрацюванні патенту на винахід (№ 80438) участь здобувача полягала у 
проведенні експериментальної частини досліджень, аналізі результатів дослідження.  

Експериментальні дослідження виконані у лабораторії фармакології і 
токсикології та лабораторії клініко-біологічних досліджень Державного науково-
дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок 
м. Львів (директор − д.вет.н., проф., акад. НААН України І. Я. Коцюмбас), 
мікробіологічні – на кафедрі мікробіології, імунології та вірусології ЛНМУ імені 
Данила Галицького (зав. кафедри – д.мед.н., проф. О. П. Корнійчук), біохімічні – на 
кафедрі біохімії ЛНМУ імені Данила Галицького (зав. кафедри – д.мед.н., 
проф. О. Я. Скляров), розпрацювання складу композиції та виготовлення мазі 
проводили на кафедрі технології ліків і біофармації ЛНМУ імені Данила Галицького 
(зав. кафедри − д.фарм.н., проф. Т. Г. Калинюк). 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднено на: 
міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні питання сучасної 
стоматології” (Львів, 2008), ІІІ (Х) з’їзді Асоціації стоматологів України (Полтава, 
2008), міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні методи діагностики, 
лікування та профілактики в терапевтичній стоматології” (Полтава, 2010), V 
National Pharmaceutical Congress (Bulgaria, 2011), науково-практичній конференції 
„Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (Тернопіль, 2012), науково-
практичній конференції „Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук” 
(Дніпропетровськ, 2012), східноєвропейській конференції з проблем 
стоматологічної імплантації „Функція і естетика. Біологічні та технічні аспекти” 
(Львів, 2013), міжнародній науково-практичній конференції „Сучасна медицина: 
актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку” (Одеса, 2013), 
ІІ Слобожанській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів у 
рамках ІІІ Слобожанського стоматологічного форуму „Сучасні можливості 
стоматології” (Харків, 2013), ХІІ з’їзді ВУЛТ (Київ, 2013), V cтоматологічному 
міжнародному конгресі (Київ, 2013), міжнародній науково-практичній конференції 
„RECOOP 5th TriNet Meeting” (Poland, 2014), Республіканській науково-практичній 
конференції з міжнародною участю, присвяченій  25-річчю заснування „Гомельский 
государственный медицинский университет” (Гомель, Білорусія, 2015). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 14 наукових праць, 
серед них 7 статей у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України (з 
яких 1 у виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз) та 2 закордонні 
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статті, 4 публікації – у збірниках наукових праць та матеріалах з’їздів, науково-
практичних конференцій; отримано патент України на винахід.    

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 241 сторінці 
комп’ютерного набору, з яких 161 сторінку займає основний зміст, і складається зі 
вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, 4 розділів 
власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 
списку використаних джерел із 318 найменувань, серед яких 92 іноземних та 
додатків. Робота ілюстрована 25 рисунками та 34 таблицями. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 105 хворих віком від 30 до 

59 років, з них діагностовано ГП початкового-І (46 осіб) та ГП ІІ (59 осіб) ступеня 
тяжкості хронічного перебігу, на тлі якого діагностували періодонтальні вогнища 
хронічної інфекції. 

Під час діагностики використовували загальноприйняті клінічні та 
параклінічні методи з урахуванням результатів огляду та пальпації, визначення 
глибини пародонтальних кишень, патологічної рухомості, травматичної оклюзії, 
брали до уваги наявність зубних відкладень. Визначали індекси OHI-S (J.C. Greene 
et al.,1964), PBI (H.R. Mühlemann, 1975), PMA (Č. Parma, 1960), PI (A.L. Russel, 1965). 
Статус періапікальних тканин встановлювали на основі скарг, анамнезу, 
об’єктивних даних. З’ясовували наявність чи відсутність болю під час перкусії, 
пальпували альвеолярний відросток в проекції верхівки кореня ураженого зуба, 
виявляли присутність симптомів вазопарезу. Для дослідження кісткової тканини 
альвеолярних відростків щелеп, зубів, періапікальних тканин хворим проводили 
ортопантомографію та внутрішньоротову контактну рентгенографію, а також 
конусно-променеву комп’ютерну томографію ділянки щелепи. Діагноз захворювань 
пародонту визначали за класифікацією М.Ф. Данилевського (1994). Для систематизації 
змін у періапікальних тканинах використовували класифікацію хвороб верхівкового 
періодонтиту за І.Г. Лукомським (1959).  

Для аналізу видового складу мікробіоценозу пародонтальних кишень та 
кореневих каналів проведено мікробіологічні дослідження клінічного матеріалу від 
85 хворих на поєднані ураження. Мікроорганізми ідентифікували за основними 
родовими диференційними ознаками (класифікаційною схемою Bergey). 
Дослідження кількісних показників аеробної мікрофлори проводили у 21 хворого. З 
метою штамової ідентифікації бактерій, виділених з парадонтальних кишень та 
кореневих каналів, визначали профіль антибіотикограми. Для цього за стандартних 
умов із застосуванням середовища Мюлера-Хілтона вимірювали діаметри зон 
затримки росту мікроорганізмів довкола дисків з антибіотиками та визначали 
однотипність бактерій досліджуваних середовищ. 

Біохімічно досліджували ротову рідину та пародонтальну кров 46 хворих на 
поєднані ураження тканин пародонту та періодонта, що склали основну групу, а 
також групу порівняння – 15 пацієнтів з інтактним пародонтом, 11 хворих на 
хронічний верхівковий періодонтит, 9 хворих на ГП початкового-І ступеня та 8 
осіб на ГП ІІ ступеня. Досліджували стан ПОЛ (ТБК-реагуючих сполук (МДА), 
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дієнових кон’югат (ДК), нітрит-аніону (NO2

-) та Nо-синтази (NOS) та маркерів 
АОС (супероксиддисмутази (СОД), каталази, вітаміну С). 

Метою доклінічного дослідження властивостей 2 % мазі з тіотриазоліном та 
левоміцетином було вивчення її дії на інтенсивність репаративних процесів у 
тканинах маргінального пародонту після моделювання експериментальної рани на 
слизовій оболонці ясен тварин, зокрема кролів. Усі кролі були поділені на 3 групи 
залежно від способу лікування: у І групі (контроль) – не проводили лікування, у 
ІІ групі тварин лікували 2 % маззю тіотриазоліну, у ІІІ групі – застосовували 2 % 
мазь з тіотриазоліном та левоміцетином. Матеріалом дослідження були тканини 
ясен і кров експериментальних тварин. У сироватці крові тварин вивчали білкові 
фракції, концентрацію глюкози, активність аспартатамінотрансферази, 
аланінамінотрансферази та лужної фосфатази. Морфофункціональний стан слизової 
оболонки вивчали на 1, 3, 5, 7, 14, 21-у добу експерименту.       

На амбулаторному лікуванні знаходилося 105 хворих на поєднані ураження 
тканин пародонту та періодонта. Усім хворим проводили одночасно ендодонтичне 
та пародонтологічне лікування. Надання ендодонтичної допомоги хворим з 
поєднаними ураженнями тканин пародонту та періодонта було пріоритетним. 
Пародонтологічне лікування включало комплекс гігієнічних, терапевтичних, 
хірургічних та ортопедичних заходів, що застосовуються з урахуванням тяжкості 
патологічного процесу та індивідуальних особливостей пацієнта. Усіх хворих, залежно 
від проведеного місцевого терапевтичного лікування, було поділено на дві групи. 
Хворим основної групи (52 особи) місцево для впливу на вогнища запалення в 
тканинах пародонту та як ендодонтичну пов’язку використовували мазь на основі 
тіотриазоліну та левоміцетину (патент на винахід № 80438). Шляхом інсталяції у 
пародонтальні кишені та аплікації на маргінальні ясна розпрацьовану мазь 
застосовували впродовж 15-20 хв під пов’язку. При ГП початкового-І ступеня 
нанесення мазі проводили 2-4 рази з інтервалом в 1-2 дні, при ГП ІІ ступеня – 5-6 
разів з проміжками у 1-2 дні. Групу порівняння склали 53 хворі, яким проводили 
загальноприйняте лікування, застосовуючи загальновживані антисептичні засоби.   

Оцінку ефективності комплексного лікування поєднаних уражень 
встановлювали за результатами порівняльного аналізу клінічних, рентгенологічних, 
мікробіологічних та біохімічних методів дослідження, які проводили перед та після 
лікування, в найближчі (2 тижні, 1 міс.) та віддалені терміни лікування (6, 12-18 міс.).  

Статистичний аналіз матеріалів – обчислення середніх, відносних величин і їх 
похибок, вірогіднoсті різниць між показниками, був проведений з використанням 
комп’ютерної програми Statistica 8.0.  

Результати досліджень та їх обговорення. Під час ретельного обстеження 
105 хворих на тлі ГП хронічного перебігу вивляли періодонтальні вогнища 
хронічної інфекції, зокрема фіброзний 39 %, гранулюючий 43 % та гранулематозний 
18 % періодонтит у хворих на ГП початкового-І ступеня та 41 %, 47 % та 12 % 
хронічних періодонтитів відповідно – на тлі ГП ІІ ступеня. За результатами 
клінічно-інструментального обстеження у хворих на поєднані ураження виявлено 
суттєві зміни показників індексної оцінки стану тканин пародонту, які корелювали з 
тяжкістю патологічного процесу. Зокрема, при поєднаних ураженнях на тлі при ГП 
початкового-І ступеня збільшувалася глибина пародонтальних кишень до 

6



7 
 
2,78±0,04 мм у хворих основної групи та до 2,68±0,05 мм у групі порівняння. 
Індекси ОНІ-S, РВІ, РМА та РІ становили 1,69±0,04 бала, 1,73±0,06 бала, 34,5±0,4 % 
та 1,85±0,09 бала у хворих основної групи та відповідно 1,74±0,01 бала, 1,70±0,06 
бала, 35,1±0,2 % та 1,87±0,08 бала у хворих групи порівняння. При поєднаних 
ураженнях на тлі ГП ІІ ступеня, що проявлявся інтенсивнішим ураженням та більш 
вираженими змінами тканин пародонтального комплексу, спостерігали збільшення 
глибини пародонтальних кишень до 4,26±0,03 мм у хворих основної групи та до 
4,23±0,03 мм у групі порівняння, найчастіше з серозно-гнійним ексудатом. А також 
діагностували значення наступних індексів ОНІ-S, РВІ, РМА та РІ відповідно 
3,24±0,04 бала, 3,05±0,07 бала, 59,3±0,8 % та  3,17±0,09 бала у хворих основної 
групи, у хворих групи порівняння – 3,28±0,04 бала, 3,13±0,06 бала, 58,8±0,9 % та 
3,21±0,09 бала відповідно. 

Рентгенологічно виявляли остеопороз і деструкцію міжзубних перетинок, 
зниження їх висоти, переважав змішаний або горизонтальний тип резорбції. У зубах 
із вогнищами хронічної періодонтальної інфекції на верхівках коренів зубів 
виявлені потовщення періодонтальної щілини, ділянки деструкцій кісткової тканини 
неправильної форми у вигляді „язиків полум’я” чи овальної форми з чіткими краями. 
Хронічні верхівкові періодонтити переважно протікали безсимптомно, скарги 
хворих були досить незначні. Переважали скарги характерні для тканин пародонту, і 
тому клінічна картина хронічних періодонтитів була здебільшого скритою та 
нашаровувалася на прояв ГП. Хоча в деяких випадках хворі відмічали відчуття 
розпирання в зубах з хронічними формами періодонтиту та болючість при 
накусуванні, при хронічному гранулюючому періодонтиті часто діагностували 
норицю в ділянці верхівки причинного зуба, виділень з неї, відчуття оніміння та 
болючості при перкусії.  

Особливості клініки поєднаних уражень тканин пародонту та періодонта 
полягають у тому, що доцільно не тільки стверджувати про наявність обидвох 
самостійних захворювань, але й взаємне обтяження цих двох патологічних станів у 
хворого. Ми спостерігали, що поєднані ураження тканин пародонту та періодонта не 
мають специфічних патогномонічних симптомів, вони виявляються значною 
різноманітністю клінічної картини, поєднуючи в собі вияви ураження як тканин 
пародонту, так і ендодонта. 

Мікробіологічні дослідження засвідчили однотипність патогенної мікрофлори 
пародонтальних кишень та кореневих каналів за видовим складом, ідентичністю 
виділених ізолятів бактерій згідно профілю антибіотикограм та високу ступінь 
кореляції між кількісними показниками мікрофлори. Порівняльна оцінка видового 
складу показала, що в усіх хворих на тлі ГП початкового-І ступеня переважали аеробні 
бактерії, які складали 67,9±4,8 % усіх виділених мікроорганізмів у пародонтальних 
кишенях та 52,2±7,4 % у кореневих каналах. У хворих на ГП ІІ ступеня тяжкості 
результати вказували на переважання анаеробної мікрофлори 59,6±5,1 % в 
пародонтальних кишенях, так і 71,1±5,9 % в кореневих каналах. Вивчення кількісних 
показників мікрофлори пародонтальних кишень та кореневих каналів дозволило 
довести статистично вірогідний, прямий, середньої сили кореляційний зв’язок (τ=+0,65, 
р<0,001) між кількісними показниками мікрофлори у хворих на поєднані ураженя на 
тлі ГП ІІ ступеня тяжкості. Так, кількісні показники кокової мікрофлори були вірогідно 
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(р<0,001) вищими порівняно з показниками у хворих на ГП початкового-І ступеня, як у 
пародонтальних кишенях ((1,6±0,6) ×107 КУО/мл проти (1,8±0,7)×105 КУО/мл), так і у 
кореневих каналах ((1,6±0,5) ×105 КУО/мл проти (4,3±2,5)×103 КУО/мл). Із 
поглибленням патологічного процесу в тканинах пародонту у хворих на поєднану 
патологію збільшується не тільки частота виділення патогенних мікроорганізмів, але і 
їх кількісний рівень, проходить значне обсіменіння як кореневих каналів, так і 
пародонтальних кишень. Отримані результати підтверджують концепцію 
пародонто/періодонто-ендодонтичного зв’язку. 

Для вивчення шляхів інфікування внутрішніх порожнин зуба досліджували 
аеробні патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми, виділені одночасно з 
пародонтальних кишень та кореневих каналів на тлі ГП різного ступеня. З одержаних 
результатів можна зробити висновок, що проникнення мікроорганізмів з вираженими 
чинниками вірулентності в порожнину зуба залежить від ступеня розвитку 
патологічного процесу в пародонті і при ГП ІІ ступеня їх число становило 90,6±5,2 % 
(р<0,05) ідентичних ізолятів, виділених із пародонтальних кишень та кореневих 
каналів. Ізоляти умовно-патогенних бактерій, які не входять до звичайних 
мікробіоценозів порожнини рота, були ідентичними як при початковому-І, так і при 
ГП ІІ ступені тяжкості у 100 % випадків. Такі результати свідчать про можливий 
шлях інфікування тканин порожнини зуба патогенними бактеріями за напрямком: 
пародонтальна кишеня → періодонт → кореневий канал та доводять анатомічні та 
функціональні зв’язки між тканинами ендодонта та пародонту.  

Аналіз маркерів ПОЛ та АОС, отриманих біохімічними методами дослідження, 
засвідчив їх дисбаланс залежно від ступеня тяжкості ГП. Істотно наростали 
показники ПОЛ як у ротовій рідині, так і в пародонтальній крові. За нашими 
дослідженнями, зміни показників ПОЛ та АОС у цієї категорії хворих були більш 
суттєвими, ніж у хворих на самостійні періодонтити та генералізовані пародонтити. 
Відтак при поєднаних ураженнях на тлі ГП початкового-І ступеня концентрація ДК 
та МДА в ротовій рідині була вищою в 1,7 та 1,5 раза відповідно, натомість при ГП 
ІІ ступеня – концентрація вірогідно (р<0,001) зросла у 2,3 та 2 рази порівняно із 
здоровими особами, що є результатом збільшення активних кисневих метаболітів 
при поглибленні патологічного процесу в тканинах пародонту та більшому об’ємі 
уражених тканин. Значне підвищення ПОЛ супроводжувалося зростанням рівня 
нітрит-аніону (NO2

-) – в 1,6 раза та в 1,9 раза при поєднаних ураженнях на тлі ГП 
початкового-І та ІІ ступеня тяжкості (р<0,001) та NOS – у 2,2 раза та в 4,1 раза 
відповідно (р<0,001) порівняно з групою порівняння. Тоді як при ізольованих 
формах ГП початкового-І та ІІ ступеня ці показники відрізнялися менше від 
показників здорових пацієнтів, за винятком рівня NO2

- при ізольованому ГП 
ІІ ступеня, де цей показник зріс у 3,6 раза (р<0,001). 

За умов оксидативного стресу, що виявляється надмірною генерацією вільних 
радикалів, спостерігали відповідні зміни компонентів АОС, що супроводжувалося 
зниженням її захисної функції. Відтак, знижувалися показники СОД на 28,5 % при 
поєднаних ураженнях на тлі ГП початкового-І ступеня та ще більше – на 46,3 % у 
хворих на тлі ГП ІІ ступеня (р<0,001) відносно групи порівняння. Натомість 
активність каталази при поєднаних ураженнях на тлі ГП початкового-І ступеня 
тяжкості була нижчою на 50 % порівняно з інтактними тканинами, тоді, як при 
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більш глибокому ураженні пародонту, зокрема, при ГП ІІ ступеня тяжкості з 
присутніми періодонтальними вогнищами активність каталази зменшувалась на  
57 % (р<0,01). У хворих на поєднані ураження обох підгруп рівень вітаміну С 
зменшився в 1,7 і 2,4 раза відповідно порівняно з групою порівняння (р<0,001). 

Аналогічну закономірність змін показників ПОЛ та АОС отримано під час 
дослідження пародонтальної крові у хворих на поєднані ураження порівняно із 
здоровими особами та хворими на самостійні хронічні періодонтити. За умов 
розвитку поєднаних уражень тканин пародонту та періодонта було зафіксовано 
зростання рівня МДА порівняно з групою порівняння, що також залежало від 
тяжкості патології пародонту. Так, на тлі ГП початкового-І ступеня концентрація 
МДА в крові була вищою в 1,9 раза, а при хронічному верхівковому періодонтиті – 
в 1,4 раза порівняно з показниками у здорових осіб. Оцінка рівня NO виступає 
достовірним методом аналізу механізму порушень ПОЛ в пошкоджених тканинах. 
Відтак, значне підвищення ПОЛ супроводжувалося зростанням рівня NO2

- на 27 % 
при поєднаних ураженях на тлі ГП початкового-І ступеня тяжкості та на 49 % при 
ІІ ступені порівняно з групою порівняння. На стан прооксидантно-антиоксидантного 
гомеостазу значною мірою впливає функціональна активність NOS. Експресія іNOS 
індукується протизапальними цитокінами, бактеріальними ліпополісахаридами, 
катехоламінами. За результатами, із зростанням рівня NO2

- у крові паралельно 
збільшувалась активність ферменту NOS у 1,8 раза при поєднаних ураженнях на тлі 
ГП початкового-І ступеня та в 2,9 раза – ГП ІІ ступеня (р<0,001). Слід зазначити, що 
між біохімічними показниками стану ПОЛ у дослідних пробах крові при поєднаних 
ураженнях спостерігали істотну різницю порівняно із інтактними тканинами та 
прослідковували певну тенденцію до збільшення ПОЛ при хронічному запальному 
процесі, який охоплював більший об’єм тканин, а саме при поєднаних ураженнях на 
тлі ГП ІІ ступеня. 

За умов наростання процесів ПОЛ у тканинах спостерігали також зниження 
захисної функції АОС, що відображалося відповідними змінами її компонентів. 
Активність СОД знижувалася на 16,5 % та 24,7 % у хворих на хронічні вогнища 
періодонтальної інфекції на тлі ГП початкового-І та ІІ ступеня відповідно порівняно 
із здоровими тканинами (р<0,001). При хронічному періодонтиті зменшення 
активності СОД відбувалося лише на 8,2 %, але також вірогідно (р<0,001). 
Активність каталази зменшувалася в 1,2 раза (р<0,01) та 1,5 раза (р<0,001) у 
зазначених вище групах хворих та становила 0,71±0,04 мккат/л та 0,56±0,02 мккат/л 
відповідно порівняно з групою порівняння. Згідно отриманих результатів 
дослідження у хворих рівень вітаміну С, як неферментного компоненту АОС, 
зменшувався на 39 % та на 71 % відповідно на тлі ГП початкового-І та ІІ ступеня 
порівняно з групою порівняння (р<0,001). Хронічний перебіг верхівкового 
періодонтиту характеризувався зменшенням концентрації аскорбінової кислоти на 
24 % відносно із здоровими тканинами пародонту. 

Отже, проведені біохімічні дослідження ротової рідини та пародонтальної 
крові хворих засвідчили, що розвиток ознак оксидантного стресу, підвищення 
накопичення ТБК-реактивних сполук, стабільних метаболітів NO та їх ферментів 
відбувається на тлі зниження захисної функції АОС. Встановлено, що тяжкість 
запально-дистрофічного процесу в верхівковому та маргінальному пародонті тісно 
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корелює з вираженістю стану ПОЛ, яке й собі співвідноситься з клінічними змінами 
в уражених тканинах пародонту та періодонта. Порівнюючи рівень маркерів ПОЛ та 
АОС у групах з різним ступенем тяжкості ГП, було визначено вищу експресію 
первинних та вторинних продуктів ПОЛ,  стабільних метаболітів NO та їх ферментів 
при поєднаних ураженнях на тлі ГП ІІ ступеня. Отримані результати обґрунтовують 
застосування антиоксидантної терапії у схемі їх комплексного лікування.  

За клінічними та лабораторними показниками як основна, так і група 
порівняння були однотипними, що давало змогу об’єктивно оцінити і зіставити 
отримані результати та піддати їх математичному аналізу. 

Метою доклінічного дослідження властивостей 2 % мазі з тіотриазоліном та 
левоміцетином було вивчення її дії на інтенсивність репаративних процесів у 
маргінальному пародонті після моделювання експериментальної рани на слизовій 
оболонці ясен тварин. За результатами експериментальних досліджень встановлено, 
що процеси регенерації найінтенсивніше відбувалися у тварин ІІІ групи, зокрема 
загоєння рани наступало на 2-3 доби раніше порівняно з контролем, і дещо скоріше, 
ніж в ІІ групі тварин. Застосування мазі тіотриазоліну з левоміцетином з 5 доби 
зменшує гіперемію та набряк слизової оболонки ясен. У тварин контрольної групи  
тільки на 7 добу морфологічна картина наближалась до картини, яку реєстрували у 
ІІ та ІІІ групах на 5 добу. Швидше очищається рана: після застосування 
досліджуваної мазі з 5 доби суттєво зменшується наліт і розміри рани. Окрім того, 
на дві доби скоріше з’являються грануляції (до 7 діб) у кролів ІІ та ІІІ груп. Це 
підтверджено зміною клітинного складу інфільтратів із лейкоцито-лімфоцитарних 
на лімфоцито-макрофагальні та відновленням цілісності слизової оболонки ясен 
кролів. У тварин контрольної групи до 7 доби спостереження відсутній подібний 
ефект. Епітелізація рани у цих кролів проходила повільно та закінчувалась повністю 
на 21 добу експерименту. На початку експерименту виявляли ознаки запальної 
реакції – підвищення активності ЛФ та вмісту АлАТ і АсАТ. Біохімічні дослідження 
засвідчили менш виражену гіпопротеїнемію на 7-21 добу у тварин ІІ та ІІІ груп, що 
зумовлено здатністю тіотриазоліну стимулювати синтез білка в умовах стресу. 
Встановлено дезинтоксикаційну і протизапальну дію мазі на основі тіотриазоліну та 
левоміцетину. Так, у ІІ, а особливо ІІІ групі тварин показники активності АлАТ та 
АсАТ вже на 5 добу експерименту наближалися до вихідних значень на початок 
досліду, що підтверджує позитивний вплив мазі з тіотриазоліном та левоміцетином 
на організм тварин. З 5 доби спостереження виявляли більш низьку активність ЛФ 
порівняно з контролем. 

З метою обґрунтування патогенетичних схем терапії, лікування хворих на 
поєднані ураження проводили комплексно з урахуванням принципу максимально 
індивідуалізованого підходу до кожного хворого. 

Безпосередні результати лікування дозволяють констатувати високу клінічну 
ефективність 2 % мазі з тіотриазоліном та левоміцетином, що ймовірно зумовлено 
дією на багато ланок складного патогенезу у пошкоджених тканинах. Після 
завершення лікування в усіх пацієнтів відзначено поліпшення загального 
самопочуття, зникнення неприємних відчуттів у порожнині рота, болю та 
кровоточивості ясен, поганого запаху з рота. Слизова оболонка ясен набувала блідо-
рожевого кольору, ущільнювалась, міцно охоплювала шийки зубів. Спостерігали 
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швидке усунення симптомів запалення в тканинах, зменшення глибини 
пародонтальних кишень, рухомості зубів у хворих основної групи. Клінічні 
результати лікування підтверджені позитивною динамікою показників 
пародонтальних індексів, що характеризують стан тканин пародонту.  

Відстежено, що найістотніша різниця показників зареєстрована у групі 
хворих, яким проводили патогенетичне лікування із застосуванням мазі з 
тіотриазоліном та левоміцетином. Відтак, середня глибина пародонтальних 
кишень зменшувалася після проведеного лікування до 1,65±0,03 мм у хворих 
основної групи та 2,04±0,05 мм – у хворих групи порівняння (р<0,001). У хворих 
основної групи через 2 тижні після проведеного лікування спостережено 
зменшення індексів OHI-S, РВІ та РІ зменшувався у 5, 3,4 та 2,3 раза (р<0,001), 
натомість у групі порівняння – лише в 3, 2,3 та 1,9 раза відповідно. Результати 
визначення індексу РМА засвідчили, що у хворих на поєднані ураження при ГП 
початкового-І ступеня після лікування його зниження було істотним в основній 
групі, ніж у групі порівняння (на 89,3 % проти 79,8 %).  

У хворих на поєднані ураження на тлі ГП ІІ ступеня тяжкості після 
проведеного лікування середня глибина пародонтальних кишень мала вірогідну 
тенденцію до зменшення у хворих основної групи до 2,65±0,04 мм (р<0,001), а в 
групі порівняння до 2,95±0,04 мм. Зменшення величин індексу OHI-S та РВІ у 
хворих основної групи відбулося на 84 % та 78,36 %, натомість у групі порівняння – 
лише на 79 % та 75,08 %. Таку ж закономірність простежували при визначенні 
рівнів РМА та РІ. Через 2 тижні після лікування у хворих при ГП ІІ ступеня індекс 
РМА знизився в основній групі на 85,2 %, а у групі порівняння – на 79,2 %. Рівень РІ 
ставав також вірогідно нижчим у хворих основної групи, аніж у групі порівняння 
(1,43±0,05 проти 1,59±0,03 бала, р<0,01). 

Критеріями ефективності безпосередніх результатів лікування хронічних 
верхівкових періодонтитів були: скорочення термінів лікування, зменшення 
кількості загострень в процесі лікування та після пломбування кореневих каналів 
впродовж 5-7 діб у хворих дослідних груп. Тому відразу після розпочатого 
комплексного лікування хворі основної групи суб’єктивно говорили про поліпшення 
стану періапікальних тканин. Об’єктивно було помічено стихання запального процесу. 
У наступне відвідування поступово зникав больовий симптом, відсутні явища 
ексудації та припухлості, на що вказувала негативна вертикальна перкусія, турунда 
при обробці кореневого каналу була чиста, позбавлена неприємного запаху. У хворих 
швидко зникала нориця. Лише у 5 хворих протягом перших 2-3 діб утримувався 
дискомфорт під час прийому твердої їжі. У 55 % хворих групи порівняння, що 
отримували традиційне ендодонтичне лікування, була присутня біль при накушуванні 
на причинний зуб впродовж 3-4 діб. У хворих на поєднані ураження на тлі ГП ІІ 
ступеня тяжкості групи порівняння тривалість больового синдрому в зубах з 
хронічним верхівковим періодонтитом становила 5-6 діб. 

Загострення запального процесу, що виявлялося у нездатності витримувати  
герметичного закриття зубом, в основній групі спостерігали майже вдвічі рідше, ніж 
у групі порівняння. Слід зауважити, що значну кількість загострень в основній групі 
спостерігали у друге та третє відвідування, до того ж ця кількість була меншою 
відносно групи порівняння у 2,3 та 2 рази відповідно. 
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Виникнення загострення запального процесу в перші 5-7 діб після 
пломбування кореневих каналів визначали у 32,1 % хворих групи порівняння, 
причім найбільше ускладнень було при гранулюючій формі. У хворих основної 
групи загострення після пломбування спостерігали у 15,4 % хворих. У хворих з 
фіброзною формою хронічного періодонтиту таких загострень не було. Найбільше 
ускладнень було помічено при гранулюючій формі – 11,5 % осіб. 

Як свідчать результати, для одужання хворих основних груп потрібно було 
в середньому 4,10±0,15 відвідувань при ГП початкового-І ступеня та 5,23±0,23 
відвідувань при ГП ІІ ступеня, а при лікуванні хворих груп порівняння середня 
кількість відвідувань була достовірно вищою (р<0,05) (відповідно 4,91±0,21 та 
6,97±0,18 відвідувань). Виявлено, що під впливом розпрацьованої мазі усунення 
запального процесу в тканинах відбувається скоріше в 1,9 раза. Порівняння 
результатів лікування на основі критеріїв оцінки стану тканин пародонту свідчить, 
що найбільша кількість позитивних результатів помічена у хворих основних груп. 
Так, у хворих основної групи з ГП початкового-І степеня їх було у 91,7 %, у групі 
порівняння – 63,7 %. Більш сприятливі результати лікування спостерігались 
також в основній групі хворих при ГП ІІ ступеня, ніж у групі порівняння (р<0,05). 
Так, через 1 місяць серед хворих основної групи у 82,1 % осіб простежено 
нормалізацію, а у 17,9 % осіб – поліпшення стану тканин пародонта, на відміну 
від хворих групи порівняння, де критерії були 54,8 % та 35,5 % відповідно, а у 
трьох хворих (9,7 %) не було ефекту від терапевтичного лікування. Отже, 
фармакологічна корекція з допомогою мазі з тіотриазоліном та левоміцетином 
запально-дистрофічних змін в тканинах пародонту в схемі комплексного 
лікування сприяла ліквідації запалення, зменшенню термінів загоєння та 
скорочення часу лікування. 

З метою вивчення впливу запропонованого нами комплексного лікування на 
мікроорганізми досліджували видовий склад бактерій, виділених із пародонтальних 
кишень хворих на поєднані ураження при ГП ІІ ступеня до початку лікування та 
через 15 днів після його завершення. За результатами, через 2 тижні після лікування 
у хворих не виділялись патогенні бактерії (St. aureus, коагулазопозитивні 
стафілококи і β-гемолітичні стрептококи) та умовно-патогенні грамнегативні 
бактерії (ешеріхії, клебсієли, псевдомонади). Відсотки хворих, у яких були виділені 
умовно-патогенні бактерії порожнини рота (α-гемолітичні стрептококи, 
негемолітичні стрептококи, мораксели) та анаеробні бактерії (неклостридіальні 
анаероби) знизились до 40,0±10,0 % (р<0,01).  

Про ефективність впливу 2 % мазі з тіотриазоліном та левоміцетином на 
біохімічні процеси у пошкоджених тканинах вказували показники рівнів маркерів 
ПОЛ та АОС у ротовій рідині, взятій до та після проведеного комплексного 
патогенетичного лікування хворих. Так, вже через 1 місяць після лікування у хворих 
на поєднані ураження на тлі ГП початкового-І ступеня тяжкості концентрація  
ТБК-реагуючих сполук знаходилася в межах норми, а при ГП ІІ ступеня тяжкості 
була вищою на 34,3 % порівняно з особами зі здоровим пародонтом. Концентрація 
NO2

- та NO-синтази зменшилася в 1,4 та 1,3 раза через 1 місяць після лікування у 
хворих на поєднані ураження на тлі ГП початкового-І ступеня та в 1,5 і 1,4 раза – на 
тлі ГП ІІ ступеня (р>0,05). 
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При дослідженні стану антиоксидантної системи після проведеного лікування 
спостерігали позитивне відновлення активності СОД на 16,7 % та 33,3 % при 
порівнянні аналогічних груп до лікування та через 1 місяць після лікування. 
Активність каталази також зростала в 1,3 та 1,6 раза через 1 місяць після лікування у 
пацієнтів з хронічнимии вогнищами періодонтальної інфекції на тлі ГП 
початкового-І та ІІ ступеня тяжкості відповідно. Концентрація вітаміну С у ротовій 
рідині після проведеного лікування також поступово поверталася до меж норми.  Отже, 
застосування в комплексі лікувальних заходів мазі комплексної патогенетичної дії 
суттєво підвищує лікування, про що свідчить клінічна картина, зміна пародонтальних 
індексів, результати лабораторних методів дослідження. 

Наші спостереження показали, що віддалені результати  після комплексного 
лікування (через 6 та 12-18 місяців) поєднаних уражень тканин пародонту та 
періодонта у багатьох випадках залежали від ступеня деструкції кісткової тканини 
як альвеолярного відростка, так і безпосередньо тканин у навколоверхівкових 
ділянках, тривалості захворювання та характеру проведеного комплексу 
лікувальних заходів. Віддалені результати лікування хворих (через 6 місяців) 
засвідчили, що в обстежуваних пацієнтів не діагностували наростання патологічного 
процесу. Найкращий лікувальний ефект визначено у хворих основної групи, у яких 
стабілізацію стану тканин пародонту спостерігали у 89,6 % осіб, порівняно з групою 
порівняння, де стабілізацію процесу зафіксовано у 61,2 % пацієнтів. Стан „без змін” 
констатували у 10,4 % та 30,6 % хворих обох груп відповідно, у 8,2 % хворих групи 
порівняння виявлено наростання захворювання. Клінічна картина підтверджувалася 
рентгенологічними даними, а саме – виявляли посилення тіні коміркових 
перегородок, ущільнення кортикальної пластинки, рівномірну ширину 
періодонтальної щілини, на прицільних рентгенограмах відзначали зменшення 
вогнищ деструкції кісткової тканини в проекції верхівок уражених зубів. Індексні 
показники, зокрема РМА, РВІ та РІ у хворих основної групи були істотно нижчі, де 
вони складали 4,53±0,13 %, 0,66±0,02 бала та 0,94±0,02 бала при ГП початкового-І 
ступеня, а в аналогічній групі порівняння – 9,63±0,16 % (р<0,001), 0,98±0,04 бала 
(р<0,01) та 1,03±0,02 (р<0,01) відповідно. Рівні маркерів ПОЛ у ротовій рідині у 
хворих основної групи також наближалися до меж норми: МДА – 0,37±0,17 мкмоль/л, 
NO2

- – 5,38±0,45 мкмоль/л, NО-синтаза – 0,22±0,03 мкмоль НАДФН·хв/мг білка; 
паралельно зростала концентрація маркерів АОС: каталази, СОД та аскорбінової 
кислоти в 1,9 (р<0,05), 1,6 (р<0,001) та 1,9 раза (р<0,001) відповідно. Біохімічні 
дослідження підтверджують позитивний вплив розпрацьованої мазі на уражені 
тканини пародонту та періодонта. 

Результати лікування хворих основних і груп порівняння засвідчили вищу 
ефективність через 12-18 міс. у осіб основних груп. Через рік на рентгенограмах у 
хворих на ГП основної групи спостерігали збереження висоти кісткової тканини, 
відсутність активних процесів вертикальної та лакунарної резорбції, ущільнення 
кортикальної пластинки та виявляли більш чіткий рисунок губчастої кістки, що 
свідчило про стабілізацію процесу. Рентгенологічні дані свідчили також про 
зменшення вогнищ деструкції кістки в періапікальній ділянці. У групах порівняння 
було зареєстровано достовірно (р<0,05) нижчі відсотки осіб, у яких наступила 
стабілізація процесу (44,4 % у хворих на ГП початкового-І ступеня та 50,0 % у 
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хворих на ГП ІІ ступеня проти відповідно 84,2 % і 87,0 %) та вищі відсотки 
пацієнтів, у яких спостерігали наростання захворювання (11,2 % у хворих на ГП 
І ступеня та 16,7 % у хворих на ГП ІІ ступеня проти 5,3 % і 4,3 % у відповідних 
основних групах). Критерії видужання підтверджують результати параклінічних та 
додаткових методів. Зокрема, РМА, РВІ та РІ істотно нижчі у пацієнтів основної 
групи, де вони складали 5,62±0,08 %, 0,87±0,04 бала та 0,97±0,03 бала при ГП 
початкового-І ступеня, а в аналогічній групі – 12,7±0,1 %, 1,11±0,03 бала та 
1,17±0,04 бала (р<0,001) відповідно. Через 18 міс. у хворих на поєднані ураження 
основних груп під час додаткового вивчення ортопантомограм та прицільних 
рентгенограм не було виявлено прогресуючої втрати кісткової тканини 
альвеолярного відростка та збільшення вогнища деструкції кісткової тканини в 
біляверхівковій ділянці, а навпаки визначали відновлення кісткової тканини у 
апікальній ділянці зубів. Виявлено значно сильніший та триваліший позитивний 
вплив розробленого нами лікування на тканини, ніж традиційне лікування, це також 
вказує на правильно обрану тактику лікування поєднаних уражень тканин 
пародонту та періодонта. 
 

ВИСНОВКИ  
 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
науково-практичного завдання, яке полягало у вивченні особливостей клініки та 
лікування хворих на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта і 
підвищення ефективності комплексного лікування таких хворих шляхом 
патогенетично обґрунтованого методу фармакологічної корекції маззю з 
тіотриазоліном та левоміцетином. 

1.  Поєднані ураження тканин пародонту та періодонта не мають специфічних 
патогномонічних симптомів, їх перебіг характеризується значною різноманітністю 
клінічної картини, поєднуючи в собі вияви ураження як тканин пародонту, так і 
періодонта. Маргінальні та верхівкові зміни при їх поєднанні обтяжують клінічний 
перебіг один одного. 

2. Мікробіологічні обстеження хворих на поєднані ураження тканин 
пародонту та періодонта виявляли однотипність патогенної мікрофлори 
пародонтальних кишень та кореневих каналів за видовим складом, ідентичністю 
виділених ізолятів бактерій згідно профілю антибіотикограми та високу ступінь 
кореляції між кількісними показниками мікрофлори. При ГП ІІ ступеня число 
ідентичних ізолятів становило 90,6±5,2 % (р<0,05) патогенних мікроорганізмів, 
виділених із пародонтальних кишень та кореневих каналів. Із поглибленням 
патологічного процесу в тканинах пародонту у хворих на поєднану патологію 
збільшується не тільки частота виділення патогенних мікроорганізмів, але й їх 
кількісний рівень, проходить значне обсіменіння як кореневих каналів, так і 
пародонтальних кишень, збільшення кількості анаеробів (р<0,001). 

3. У хворих на поєднані ураження розвиваються ознаки оксидативного стресу, 
який характеризується підвищенням у ротовій рідині та пародонтальній крові 
первинних та вторинних продуктів ПОЛ, стабільних метаболітів NO та їх ферментів на 
тлі зниження захисної функції АОС. Так, при ГП початкового-І ступеня рівні ДК, МДА, 
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NO2

-, NО-синтаза в ротовій рідині були вищими в 1,7 раза, 1,5 раза, 1,6 раза та 2,2 раза 
порівняно із показниками здорових осіб. Показники АОС зазнавали зменшення: СОД 
була нижчою на 28,4 %, каталаза на 50 %, а рівень вітаміну С знижувався на 41 %. 
Встановлено, що вираженість оксидативного стресу тісно корелює з тяжкістю та 
поширеністю запально-дистрофічних процесів в уражених тканинах.  

4. Регенерація слизової оболонки маргінального пародонту  експериментальних 
тварин при застосуванні лікарського засобу на основі тіотриазоліну та левоміцетину 
протікала інтенсивніше, загоєння наступало на 2-3 доби раніше порівняно з 
контролем, швидше відбувалося очищення рани та її епітелізація. Новий 
комплексний препарат є ефективним ранозагоювальним і протизапальним засобом, 
позитивно впливає на нормалізацію біохімічних показників крові в 
експериментальних тварин вже з 5 доби досліду. 

5. Лікування поєднаних уражень тканин пародонту та періодонта повинно 
проводитись комплексно відповідно до загальноприйнятих принципів, включно з 
ендодонтичним та пародонтологічним лікуванням. Застосування 2 % мазі з 
тіотриазоліном та левоміцетином дозволяє швидко усувати ознаки запалення  
тканин верхівкового періодонта та пародонту, нормалізувати процеси АОC та 
мікрофлору порожнини рота, що засвідчили результати клінічних, біохімічних та 
мікробіологічних методів дослідження. Це дозволило досягти позитивного 
клінічного ефекту після безпосереднього лікування у хворих основної групи –  
91,7 % (при ГП початкового-І ступеня) та 82,1 % (при ГП ІІ ступеня). 

6. Запропонований спосіб лікування хворих на поєднані ураження тканин 
пародонту та періодонта 2 % маззю з тіотриазоліном і левоміцетином дозволяв 
покращити клінічні та параклінічні показники, скоротити терміни лікування, 
зменшити частоту загострень та подовжити ремісію у пошкоджених тканинах. Про 
високу ефективність лікування свідчать позитивні результати у віддалений термін: 
через 6 місяців у 90,9 % хворих, через 12-18 місяців у 84,2 % хворих на поєднані 
ураження на тлі ГП початкового-І ступеня (у групі порівняння відповідно – 61,9 % 
та 44,4 % хворих). 
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при лечении ожоговой раны слизистой оболочки десен в эксперименте / 
М. В. Голейко, В. М. Зубачик, Н. А. Волошин, Е. А. Подплетная, Д. М. Голейко // 
Таврический медико-биологический вестник. 2007. Т. 10, № 4. С. 176–179. 
Здобувачем проведено експериментальну частину дослідження на слизовій 
оболонці порожнини рота тварин, забір матеріалу, статистична обробка даних, 
спільно з науковим керівником проведено аналіз та узагальнення результатів, 
формування висновків. 

6. Голейко М. В., Зубачик В. М., Голейко Д. М. Сучасний стан застосування 
тіотриазоліну в медичній практиці // Практична медицина. 2009. № 2. С. 124–133. 
Здобувачем опрацьовано огляд літератури, спільно з науковим керівником 
проведено формування висновків, підготовка матеріалу до друку. 

7. Зубачик В. М., Голейко М. В. Особливості мікробіоценозу 
пародонтальних кишень та кореневих каналів у пацієнтів із поєднаними 
ураженнями тканин пародонта та періодонта // Практична медицина. Львів, 2011. 
С. 74–77. Здобувачем проведено обстеження хворих, забір вмісту пародонтальних 
кишень та кореневих каналів для мікробіологічних досліджень, статистичну 
обробку дани; спільно з науковим керівником проведено  аналіз результатів та 
формування висновків, підготовка матеріалу до друку. 

8. Голейко М. В., Федечко Й. М. Клініко-мікробіологічні результати 
лікування пацієнтів з поєднаними ураженнями тканин пародонта та періодонта // 
Медицина транспорту України. 2012. № 3. С. 34–37. Здобувачем проведено 
обстеження хворих, забір вмісту пародонтальних кишень для мікробіологічних 
досліджень, статистична обробка даних, аналіз результатів, формування 
висновків, підготовка матеріалу до друку. 

9. Голейко М. В. Алгоритм застосування нової медикаментної композиції у 
комплексному лікуванні поєднаних уражень тканин пародонту та періодонта // 
Современная стоматология. 2013. № 2. С. 134–135. 

10. Пат. 80438, А 61 К 31/41, А 61 К 9/06, А 61 К 31/425, А 61 Р 17/02. 
Ранозагоювальний, протизапальний та протимікробний засіб / І. А. Мазур, 
В. Й. Мамчур, О. А. Подплетная, М. А. Волошин, Л. І. Кучеренко, М. О. Авраменко, 
В. М. Зубачик, М. В. Голейко, К. Б. Синявська ; заявник і патентовласник : 
товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче об'єднання 
“Фарматрон”. № u 200502558 ; заявл. 21.03.05 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. Здобувач 
провела експериментальну частину досліджень на слизовій оболонці ясен 
порожнини рота тварин, статистичну обробка даних, спільно з науковим 
керівником проведено аналіз та узагальнення результатів, формування висновків.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Голейко М. В. Особливості клініки та лікування хворих на поєднані 
ураження тканин пародонту та періодонта. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017. 
 Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей клініки та 
лікування хворих на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта, 
обґрунтуванню розпрацювання нового комбінованого лікарського засобу на основі 
тіотриазоліну та левоміцетину та його застосуванню в клініці з метою фармакологічної 
корекції цих патологічних станів. Результати проведених досліджень дозволили 
прослідковувати динаміку основних патогенетичних ланок виявів поєднаних уражень, 
обґрунтувати практичні підходи до їх комплексної терапії та передбачити прогноз 
лікування. На основі проведених клінічних, параклінічних, біохімічних та 
мікробіологічних досліджень  нам вдалося з’ясувати, що поєднані ураження тканин 
пародонту та періодонта не мають специфічних патогномонічних симптомів, їх перебіг 
характеризується значною різноманітністю клінічної картини, поєднуючи в собі вияви 
ураження як тканин пародонту, так і ендодонта.  
          У хворих на поєднані ураження розвиваються ознаки оксидативного стресу, 
який характеризується підвищенням у ротовій рідині та пародонтальній крові 
первинних та вторинних продуктів ПОЛ, стабільних метаболітів NO та їх ферментів 
на тлі зниження захисної функції АОС. Встановлено, що вираженість оксидативного 
стресу тісно корелює з тяжкістю та поширеністю запально-дистрофічних процесів в 
уражених тканинах. Мікробіологічні обстеження хворих на поєднані ураження 
тканин пародонту та періодонта виявляли однотипність патогенної мікрофлори 
пародонтальних кишень та кореневих каналів за видовим складом, ідентичністю 
виділених ізолятів бактерій згідно профілю антибіотикограми та високу ступінь 
кореляції між кількісними показниками мікрофлори.  
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 Запропонований спосіб лікування хворих на поєднані ураження тканин 
пародонту та періодонта 2 % маззю з тіотриазоліном і левоміцетином дозволяв 
покращити клінічні та параклінічні показники, скоротити терміни лікування, 
зменшити частоту загострень та подовжити ремісію. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, хронічний верхівковий 
періодонтит, мікроорганізми, перекисне окиснення ліпідів, лікування, тіотриазолін, 
левоміцетин, експеримент.  
 

АННОТАЦИЯ 
 

Голейко М. В. Особенности клиники и лечения больных сочетанными 
поражениями тканей пародонта и периодонта. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук  за 
специальностью 14.01.22 – стоматология. – Львовский национальный медицинский 
университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2017. 

Диссертационная работа является комплексным исследованием особенностей 
клиники и лечения больных сочетанными поражениями тканей пародонта и 
периодонта. Обосновано разработку нового комбинированного лекарственного 
средства с тиотриазолином и левомицетином и его применение в клинике с целью 
фармакологической коррекции этих патологических состояний. В работе 
отслеживается динамика основных патогенетических звеньев проявлений 
соединенных поражений, обосновываються практические подходы к их 
комплексной терапии. На основании проведенных клинических, биохимических и 
микробиологических исследований проанализированы соединенные поражения 
тканей пародонта и периодонта, которые не имеют специфических 
патогномонических симптомов, их течение характеризируется значительным 
разнообразием клинической картины, сочетая в себе проявления поражения как 
тканей пародонта, так и ендодонта.  

Установлено, что у больных развиваются признаки оксидативного стресса, 
который характеризуется повышением в ротовой жидкости и пародонтальной крови 
первичных и вторичных продуктов ПОЛ, стабильных метаболитов NO и их 
ферментов на фоне снижения защитной функции АОС. Отслежено, что 
выраженность оксидативного стресса тесно коррелирует с тяжестью и 
распространенностью воспалительно-дистрофичных процессов в пораженных 
тканях. Микробиологическими обследованиями выявлено однотипность патогенной 
микрофлоры пародонтальних карманов и корневых каналов за видовым составом, 
идентичностью выделяемых изолятов бактерий согласно профиля антибиотикограм 
и высокую степень корреляции между количественными показателями микрофлоры.  

Предложенный способ лечения больных сочетанными поражениями тканей 
пародонта и периодонта 2 % мазью с тиотриазолином и левомицетином 
способствовал улучшению клинических и параклинических показателей, уменьшил 
сроки лечения,  сократил частоту обострений и продлил ремиссию. 

Ключевые слова: генерализированный пародонтит, хронический 
верхушечный периодонтит, микроорганизмы, перекисное окисление липидов, 
лечение, тиотриазолин, левомицетин, эксперимент.  
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ABSTRACT 
 

Marta Holeyko. The peculiarities of clinic and treatment of combine lesions of 
marginal and apical periodontium. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a degree of Candidate of Medical Science (PhD in Medicine), 
specialty 14.01.22 – dentistry. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 
Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 2017. 

Thesis deals with the peculiarities of clinic and treatment of combined lesions of 
marginal and apical periodontium, elaboration of the new combined medicinal form based 
on thiotriazoline and levomicetin and its clinical use with the purpose of pharmacological 
correction of abovementioned pathological conditions. Clinical examination, treatment and 
observation of 105 patients of 30-59 years old with combined lesions of marginal and 
apical periodontium were carried out, among them 46 persons were diagnosed chronic 
generalized periodontitis (GP) of initial-I stage of heaviness and 59 persons – GP of 
II stage of heaviness with apical periodontal focuses of inflammation. In particular, fibrous 
39 %, granulating 43 % and granulomatous 18 % apical periodontitis were revealed in 
patients with GP of initial-I stage and 41 %, 47 % and 12 % of apical periodontitis 
respectively in patients with GP of II stage. 

Results of microbiological investigations showed similar types of pathogenic 
microbiota in periodontal pockets and root canals. Deepening of the pathological process 
in periodontal tissues of patients with combined lesions leads not only to the increased 
frequency of identification of pathogenic bacteria but also to the growth of their number in 
periodontal pockets as well as in root canals. Obtained data proved the concept of 
periodontal-endodontic intercommunication. 

Biochemical analysis of oral liquid and periodontal blood of patients with combined 
lesions showed that patients developed signs of oxidative stress, which is characterized by 
the significant raise of primary and secondary products of lipids peroxide oxidation, stable 
metabolites of NO and its enzymes against a background of the decrease protection of 
antioxidants. A synergism was established between the heaviness and spread of 
inflammatory-dystrophic process in apical and marginal periodontium and development of 
oxidative stress and decrease of protective function of antioxidative system. 

In clinical investigations comparative estimations of generally used treatment of 
combined perio-endo lesions in control group and complex pathogenic treatment with 
application of 2 % ointment with thiotriazoline and levomicetin in the main group were 
carried out. All patients received endodontic and periodontal treatment. For patients of the 
main group 2 % ointment with thiotriazoline and levomicetin was used as antiseptic 
endodontic dressing and was installed into the periodontal pockets and applicated on 
marginal gums for 15-20 minutes, covered by periodontal dressings.  

The nearest results of complex treatment of combined lesions testify about the quick 
elimination of inflammation in the periodontal tissues, lesser exacerbations of periapical 
inflammation in main group, reduction of the depth of periodontal pockets and teeth 
mobility. Clinical results were proved by positive dynamics of periodontal indices. 

 Renewal of structure and function of tooth surrounding tissues are considered to be the 
main aim of successful periodontal, as well as endodontic treatment. Within 6 months period 
stable remission was achieved in 89,6 % of patients of the main group. Roentgenography of 
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patients of the main group in 6-month period after treatment showed intensification of the 
picture of alveolar bone membranes, consolidation of cortical bone. X-rays showed reduction 
of the destruction zone in the apical bone of involved teeth.  

The proposed scheme of complex treatment of patients with combined lesions of 
marginal and apical periodontium including 2 % ointment with thiotriazoline and 
levomicetin contributes to the effectiveness of treatment, allows achievement of stable and 
positive results. 

Key words: generalized periodontitis, chronic apical periodontitis, microorganisms, 
lipids peroxide oxidation, treatment, thiotriazoline, levomicetin, experiment. 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 
 

АлАТ  –    аланін-амінотрансфераза 
АсАТ   –    аспартат-амінотрансфераза 
АОС   –    антиоксидантна система 
АФІ     –    активні фармакологічні інградієнти 
ГП       –     генералізований пародонтит 
ДК       –    дієнові кон’югати 
КУО    –    колонійутворюючі одиниці 
ЛЗ       –    лікарський засіб 
ЛФ      –    лужна фосфатаза 
МДА   –   малоновий діальдегід 
ПОЛ    –   пероксидне окиснення ліпідів 
СК       –   сироватка крові 
СОД    –   супероксиддисмутаза 
ТБК    –    тіобарбітурова кислота 
OHI-S –    індекс гігієни спрощений 
NO      –    оксид азоту 
NO2

-     –    нітрит-аніон 
PBI     −    індекс кровоточивості ясен 
РІ        −    пародонтальний індекс 
РМА   –    папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 
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